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Proposition 1:
Fastställande av medlemsavgift
Sedan 1 januari 2017 är det gratis för alla till och med 30 år att vara medlem i Röda Korsets
Ungdomsförbund. Eftersom förbundsstyrelsen ser att gratis medlemskap varit lyckat för att värva medlemmar
samt eftersom förbundsstyrelsen alltjämt menar att gratis medlemskap är viktigt för att öka tillgängligheten
och för att enklare kunna behålla medlemmar under en längre tid väljer vi att föreslå Riksårsmötet att
medlemsavgiften under år 2022 ska vara 0 (noll) kr.
Bakgrund
Fram till och med 2016 hade Röda Korsets Ungdomsförbund en medlemsavgift på 50 kr men en reducerad
avgift (0 kr) för nya medlemmar. Det första året som medlem var alltså gratis och efterföljande år kostade
50 kr per år. Vid Riksårsmötet 2016 gavs förbundsstyrelsen i uppdrag att under år 2016 genomföra en
utredning kring möjligheten att införa gratis medlemskap och det beslutades att medlemsavgiften för år 2017
skulle fastställas till 0 kr för det fall utredningen visade att det var stadgemässigt möjligt och ekonomiskt
hållbart. Eftersom utredningen visade att det var möjligt att införa gratis medlemskap skedde detta inför år
2017. Från och med 1 januari 2017 är det därför gratis för alla till och med 30 år att vara medlem i Röda
Korsets Ungdomsförbund. För att lokalföreningarna skulle kompenseras ekonomiskt när medlemsavgiften
föll bort har förbundsstyrelsen fattat beslut om ekonomiskt stöd för lokalföreningarna.
Varför gratis medlemskap?
En medlemsundersökning som gjordes år 2013 visade att det finns en tillgänglighets- och rättviseaspekt i
medlemsavgiftsfrågan. I september 2018 gjordes ytterligare en medlemsundersökning som gav liknande
resultat. Det är tydligt att vi, för att kunna engagera fler unga, måste bli bättre på att se oss själva i den
kontext i vilken vi verkar. Unga människor i dagens Sverige har inte alltid möjlighet att prioritera ett
medlemskap rent ekonomiskt. Det är viktigt för oss att en kan visa att en ställer sig bakom våra värderingar
utan att behöva betala en avgift. 2021 började Röda Korsets Ungdomsförbunds nya strategi att gälla.
Förbundsstyrelsen anser att gratis medlemskap för alla är helt i linje med den förflyttning och förändring vi
vill göra, det är även i linje med vårt likabehandlingsarbete.
Utvärdering av beslutet om gratis medlemskap
Under 2019 gjordes en grundlig utvärdering och konsekvensanalys gjorts för att se effekterna av gratis
medlemskap. Förbundsstyrelsen ser att gratis medlemskap påverkat organisationen positivt, vi har till
exempel fler medlemmar. Förbundsstyrelsen anser också att det är en så pass viktig princip för att vara en
organisation där alla har lika möjligheter att vara medlemmar att förbundsstyrelsen fortsatt föreslår att
medlemskapet ska vara 0 (noll kronor).
Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet:
Att
medlemsavgiften för år 2022 fastställs till 0 kr.
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